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CONHECIMENTOS GERAIS QUESTÕES de 01 a 30 

Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões de 01 a 20. 
 

A AMÉRICA LATINA DEPENDE DAS MULHERES 
Sri Mulyani Indrawati * 
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As mulheres latino-americanas se tornaram um instrumento de mudança em seus 
países. Mais de 70 milhões de mulheres ingressaram no mercado de trabalho nos últimos 
anos. Dois terços do aumento na participação da mão de obra feminina, nas duas últimas 
décadas, podem ser atribuídos a um nível educacional mais elevado e às mudanças na 
formação familiar, como o casamento tardio e a menor fertilidade. 

Educação e capacitação econômica estão intimamente ligadas. Ao apoiar a educação 
de mulheres e meninas, a América Latina conseguiu reduzir a disparidade no ensino, 
levando mais mulheres do que homens às escolas. 

Os rendimentos das mulheres contribuíram para a redução de cerca de 30% da 
pobreza extrema e da desigualdade na região entre 2000 e 2010. Elas desempenham um 
papel fundamental na condução do crescimento necessário para acabar com a pobreza 
extrema e na construção de sociedades resilientes. 

Para que a América latina faça a transição de uma região de renda média para alta, 
homens e mulheres precisam empurrar as fronteiras da igualdade de oportunidades. Mas, 
para chegar lá, é preciso lidar com três questões principais. 

Primeiro, as taxas de violência e gravidez na adolescência permanecem altas. Quase 
uma em cada três mulheres da América Latina já sofreu algum tipo de violência 
perpetrada pelo companheiro. Combater a violência doméstica é vital, tanto pelo dano 
terrível que causa aos indivíduos quanto pelo impacto sobre famílias, comunidade, 
economia. O Brasil perde 1,2% do seu PIB devido a perdas de produtividade ligadas à 
violência de gênero. [...] 

Em segundo lugar, a região encontra dificuldade de fortalecer a capacidade das 
mulheres para assumir o controle de suas vidas; quer seja a menina boliviana que fala 
quéchua e se esforça para concluir o ensino médio; a mãe moradora de uma favela nos 
arredores de Lima que luta para ter acesso à assistência médica; ou uma trabalhadora do 
Rio que tenta competir em condições de igualdade por empregos com maiores salários. 

Mesmo possuindo níveis de formação mais elevados, as mulheres, no Brasil, Chile, 
México, ou Peru, recebem salários inferiores aos dos homens, especialmente nas 
profissões mais qualificadas. 

Finalmente, bons modelos femininos de liderança podem fazer a diferença. A região 
tem um número recorde de mulheres chefes de Estado e uma média de 26% de mulheres 
em Parlamentos. [...] 

Eu me lembro da primeira reunião com a minha equipe administrativa quando me 
tornei Ministra das Finanças da Indonésia. Eu era a pessoa mais nova e a primeira mulher 
a ocupar esse cargo. Todos na sala eram homens. Naquele momento, soube que deveria 
me esforçar mais do que qualquer homem para provar que poderia ocupar o cargo. Tenho 
certeza de que muitas mulheres na América Latina passaram por experiências 
semelhantes.  

Nenhum país pode alcançar seu potencial até que todos os seus habitantes sejam 
capazes de fazer o mesmo. A América latina tem muito a compartilhar sobre suas 
experiências e deve manter o foco para fechar as lacunas que ainda persistem. A região 
dispõe dos homens e, certamente, das mulheres para realizar esse trabalho.   

* SRI MULYANI INDRAWATI, doutora em Economia pela Universidade de Illinois, e 
oficial-chefe de Operações do Banco Mundial.  

 
INDRAWATI, Sri Mulyani. A América Latina depende das mulheres. Folha de São Paulo. São Paulo, 
04 mar.2015. Opinião, p. A3. 
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Questão 01 (Peso 2) 

“As mulheres latino-americanas se tornaram um instrumento de mudança em seus países.” (linhas 1-2). 
Constitui uma razão para esse fato:  

A) O início da luta na defesa de seus direitos. 
B) O aumento no rendimento obtido com o trabalho. 
C) O aumento do nível educacional e do ingresso no mercado de trabalho. 
D) A redução gradual da violência doméstica, tanto física como psicológica. 
E) A redução das perdas de produtividade no país, em função do aumento do PIB. 

Questão 02 (Peso 2) 

A expressão “disparidade no ensino” (linha 7) refere-se a uma situação anterior, em que  

A) havia poucas escolas públicas de pleno acesso.  
B) mesmo os meninos não tinham nível educacional elevado. 
C) mais meninas do que meninos tinham acesso à escolaridade formal.  
D) as chances de acesso ao sistema educacional era menor para as mulheres. 
E) a maioria dos meninos deixava a escola para ingressar no mercado de trabalho. 

Questão 03 (Peso 2) 

O texto destaca como importante um fenômeno ocorrido na primeira década do século atual. Tal fenômeno 
é 

A) o aumento do salário médio das mulheres na América Latina. 
B) o aumento das taxas de violência e de gravidez na adolescência.  
C) a transição da América Latina de uma renda média para uma renda alta. 
D) o acirramento nas condições adversas de competição entre homens e mulheres. 
E) a redução da pobreza extrema com a contribuição dos rendimentos das mulheres. 
Questão 04 (Peso 1) 
Para que a América Latina supere sua atual situação de renda, uma das questões a serem enfrentadas é 
A) aumentar significativamente o salário das mulheres. 
B) combater a violência doméstica pelos prejuízos individuais e coletivos que ela gera. 
C) promover as condições de todas as mulheres concluírem, pelo menos, o ensino médio. 
D) aumentar o número de mulheres que ocupam cargos de chefia em países latino-americanos. 
E) promover ações que impulsionem o aumento do PIB e o desenvolvimento econômico dessa região. 
Questão 05 (Peso 2) 
A expressão “capacidade das mulheres para assumir o controle de suas vidas” (linhas 22-23), no texto, 
refere-se à conquista de  
A) poder.  
B) autonomia. 
C) consciência política. 
D) igualdade de direitos. 
E) liberdade de expressão.  
Questão 06 (Peso 2) 
A situação atual da mulher, nas profissões qualificadas, apresenta a seguinte contradição: 
A) recebe salário menor, mesmo com formação mais elevada.  
B) possui uma formação inferior ao nível de salário que recebe. 
C) tem restrições de acesso a cargos compatíveis com a sua formação.  
D) exerce cargos de prestígio, mesmo sem ter o reconhecimento de tal situação.  
E) não tem acesso a uma formação superior, embora exerça cargos desse nível. 
Questão 07 (Peso 3) 
Constitui uma consideração conclusiva do texto: 
A) É necessário um compartilhamento de experiências entre os países pobres da América Latina, para que 

ela possa alcançar seu potencial de desenvolvimento, com a participação de homens e mulheres.  
B) Para alcançar seu potencial de bem estar econômico e social, a América Latina deverá identificar com 

clareza as lacunas que existem quanto à situação de homens e mulheres no mercado de trabalho. 
C) Para que todos os países da América latina possam alcançar um nível desejável de desenvolvimento 

econômico, é necessário que homens e mulheres recebam igual atenção das políticas públicas.  
D) Somente com a participação das mulheres a América Latina poderá superar seus problemas de 

crescimento econômico e bem estar social, alcançando um patamar superior ao apresentado 
atualmente.  

E) O desenvolvimento pleno da América latina só será alcançado quando o foco de suas ações políticas se 
voltar para a emancipação das mulheres e seu pleno acesso a postos importantes no mercado de 
trabalho. 
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Questão 08 (Peso 1) 

São palavras acentuadas pela mesma razão: 

A) “últimos” e “nível”. 
B) “média” e “doméstica”.   
C) “países” e “atribuídos”. 
D) “necessário” e “América”. 
E) “décadas” e “contribuíram”.  

Questão 09 (Peso 1) 

“Dois terços do aumento na participação da mão de obra feminina, nas duas últimas décadas, podem ser 
atribuídos a um nível educacional mais elevado...” (linhas 3 e 4) 

No trecho acima, as vírgulas foram usadas para marcar 

A) a presença de um aposto.  
B) a existência de uma conjunção. 
C) a intercalação de adjunto adverbial. 
D) a inserção de expressão explicativa. 
E) a enumeração de elementos coordenados. 

Questão 10 (peso 2) 

A expressão “podem ser atribuídos” (linha 4) estabelece uma relação de concordância com 

A) “70 milhões de mulheres” (linha 2). 
B) “Dois terços do aumento...” (linha 3). 
C) “duas últimas décadas” (linhas 3-4). 
D) “mudanças na formação familiar” (linhas 4-5). 
E) “o casamento tardio e a menor fertilidade” (linha 5). 

Questão 11 (Peso 2) 

Há um caso de regência nominal em 

A) “contribuíram para a redução” (linha 9). 
B) “desempenham um papel” (linhas 10-11). 
C) “condução do crescimento” (linha 11). 
D) “acabar com a pobreza” (linha 11). 
E) “faça a transição” (linha 13). 

Questão 12 (Peso 3) 
A expressão “sociedades resilientes” (linha 12) refere-se a sociedades que 

A) possuem capacidade de se recuperar facilmente e se adaptar a mudanças. 
B) resistem a aceitar as mudanças naturais decorrentes da evolução dos tempos. 
C) são mais intolerantes com as desigualdades, mas aceitam passivamente as injustiças sociais. 
D) vivenciaram um longo processo histórico de dependência de nações colonizadoras europeias. 
E) não encontraram ainda condições de superação da pobreza extrema consolidada em muitos séculos de 

atraso econômico.  

Questão 13 (Peso 2) 

A expressão “empurrar as fronteiras da igualdade de oportunidades” (linha 14) sugere 

A) redução. 
B) negação.  
C) equilíbrio. 
D) ampliação. 
E) manutenção. 

Questão 14 (Peso 2) 

“Mesmo possuindo níveis de formação mais elevados...” (linha 27) 

O trecho acima equivale a: 

A) Ao possuírem níveis de formação mais elevados...  
B) Caso possuíssem níveis de formação mais elevados... 
C) Quando possuíam níveis de formação mais elevados...  
D) Apesar de possuírem níveis de formação mais elevados... 
E) Ao mesmo tempo em que possuíam níveis de formação mais elevados...  
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Questão 15 (Peso 1) 

“Mesmo possuindo níveis de formação mais elevados, as mulheres no Brasil, Chile, México, ou Peru 
recebem salários inferiores aos dos homens...” (linhas 28-29) 

Há uma relação de concordância nominal estabelecida entre a palavra destacada no trecho acima e 

A) “de formação”. 
B) “elevados”. 
C) “mulheres”. 
D) “inferiores”. 
E) “dos homens”. 

Questão 16 (Peso 1) 

“Eu me lembro da primeira reunião...” (linha 33). 

A frase acima, no plural, teria o seguinte início: 

A) Eles se lembram. 
B) Vós vos lembrais. 
C) Vocês se lembram. 
D) Eles se lembrariam. 
E) Nós nos lembramos. 

Questão 17 (Peso 3) 

Considere as expressões: “Primeiro” (linha 16), “Em segundo lugar” (linha 22) e “Finalmente” (linha 30).  

Essas expressões criam vínculos coesivos entre os parágrafos que elas introduzem e a expressão 

A) “30% da pobreza extrema” (linhas 9-10). 
B) “construção de sociedades resilientes” (linha 12). 
C) “transição” (linha 13). 
D) “empurrar as fronteiras” (linha 14). 
E) “três questões principais” (linha 15).  

Questão 18 (Peso 3) 

Releia o seguinte trecho: 

“Naquele momento, soube que deveria me esforçar mais do que qualquer homem para provar que poderia 
ocupar o cargo.” (linhas 35-36) 

Esse período está reestruturado corretamente, mantendo-se o sentido original em: 

A) Soube, naquele momento, que poderia me esforçar mais do que qualquer homem, para poder ocupar o 
cargo. 

B) Para ocupar o cargo, naquele momento, deveria provar que poderia me esforçar mais do que qualquer 
homem. 

C) Para provar que poderia me esforçar mais do que qualquer homem, naquele momento, soube que 
poderia ocupar o cargo. 

D) Para provar que poderia ocupar o cargo, soube, naquele momento, que deveria me esforçar mais do que 
qualquer homem. 

E) Soube, naquele momento, que poderia ocupar o cargo se provasse que poderia me esforçar mais do que 
qualquer homem. 

Questão 19 (Peso 3) 

A autora quebra a impessoalidade do texto para relatar uma experiência pessoal no 

A) primeiro parágrafo. 
B) terceiro parágrafo. 
C) quinto parágrafo. 
D) sétimo parágrafo. 
E) nono parágrafo. 

Questão 20 (Peso 2) 

As palavras “trabalhadora” (linha 25) e “trabalho” (linha 43) são 

A) cognatas. 
B) sinônimas. 
C) antônimas.  
D) parônimas. 
E) homônimas. 
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Questão 21 (Peso 2) 

Com base na Lei de nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regula as ações e serviços de saúde em 
todo o território nacional, a _____________________________ é “[...]um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos” (BRASIL, 1990, p.2). 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é 

A) saúde do idoso 
B) vigilância sanitária 
C) saúde do trabalhador 
D) vigilância epidemiológica 
E) saúde integral da população indígena 

Questão 22 (Peso 2) 

A Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, aprova as diretrizes para instituição, reformulação, 
reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. 

Sobre a organização dos Conselhos de Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas 

(   ) As funções exercidas, como membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas, considerando-
se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garantindo-se a dispensa do trabalho sem 
prejuízo para o conselheiro.  

(   ) Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores 
prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas 
entidades representativas. 

(   ) A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia representativa do   
conselheiro(a) deve ser avaliada como possível impedimento da representação de usuário(a) e 
trabalhador(a), e, a juízo da entidade, indicativo de substituição do conselheiro(a). 

(   ) As vagas no Conselho de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 50% de entidades e 
movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da 
área de saúde; 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou 
sem fins lucrativos. 

(   ) A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho; por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) ou como prestador de serviços de saúde não pode ser representante 
dos(as) usuários(as) ou de trabalhadores(as).  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V V V 
B) V F V F V 
C) V V F V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 23 (Peso 2) 

A Norma Operacional da Assistência à Saúde nº 01/2002 (NOAS-SUS 01/02) resulta do contínuo 
movimento de pacto entre as três esferas de gestão com o objetivo de aprimorar o Sistema Único de Saúde 
(SUS), mediante a ampliação das responsabilidades dos municípios na Atenção Básica, o estabelecimento 
do processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior equidade. 

Sobre a Instituição da Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), como uma das condições de 
gestão dos sistemas municipais de saúde, consideram-se como áreas de atuação estratégica mínima: 

A) o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase e da influenza. 
B) o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da hipertensão, o controle da 

influenza. 
C) o controle da diabetes mellitus, a eliminação da hanseníase, o controle da hipertensão, o controle da 

influenza. 
D) o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da influenza, a saúde da criança e a 

saúde da mulher. 
E) o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da hipertensão, o controle da diabetes 

mellitus, a saúde da criança e a saúde da mulher. 

Questão 24 (Peso 2) 

Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), de acordo com a lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Dentre outras aplicações, eles se destinam-se à cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal. 

(   ) 60% dos recursos do FNS serão destinados aos Municípios e 40% aos Estados. 
(   ) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, 

remanejando, entre si, parcelas de recursos do FNS. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 
B) V F V 
C) V V F 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 25 (Peso 2) 

“O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde definirá as responsabilidades individuais e solidárias 
dos entes federativos com relação às ações e serviços de saúde, os recursos financeiros que serão 
disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde.” (BRASIL, 2011, p.8). 

Sobre a composição das disposições essenciais do Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Indicadores e metas de saúde. 
(   ) Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde. 
(   ) Identificação das necessidades de saúde locais e regionais. 
(   ) Referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da 

integralidade da assistência.  
(   ) Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em 

âmbito regional e inter-regional. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F V F 
B) V F V F V 
C) V V V F V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 26 (Peso 3) 

O Plano Diretor de Regionalização (PDR), regulamentado pela Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de 2002, 
deve ser elaborado em consonância com o Plano Estadual de Saúde, devendo contemplar uma lógica de 
planejamento que envolva os municípios na definição dos espaços regionais/microrregionais de assistência 
à saúde, dos fluxos de referência, bem como dos investimentos para a conformação de sistemas de saúde 
resolutivos e funcionais.  

Os órgãos governamentais responsáveis pela elaboração do PDR são: 

A) Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios. 
B) Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. 
C) Secretarias de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal. 
D) Secretarias de Saúde dos Estados, dos Municípios e da União. 
E) Secretarias de Saúde dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Questão 27 (Peso 3) 

Com o objetivo de superar as dificuldades advindas desde a implantação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que, ao longo de sua história, apresentou muitos avanços e também desafios permanentes a 
superar, é que foi regulamentada a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, segundo a qual os gestores 
do SUS assumem o compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE, com base nos princípios 
constitucionais do SUS e em três prioridades fundamentais.  

Considerando as prioridades definidas no Pacto pela Saúde, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira:  

(1) Pacto pela vida (   ) Envolve um conjunto de compromissos sanitários, 
expressos em objetivos de processos e resultados  
derivados da análise da situação de saúde do País e das 
prioridades definidas pelas três esferas de governo. 

(2) Pacto de gestão do SUS (   ) Envolve ações concretas e articuladas pelas três 
instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como 
política de Estado e de defender, vigorosamente, os 
princípios basilares dessa política pública, inscritos na 
Constituição Federal. 

(3) Pacto em defesa do SUS (   ) Estabelece as responsabilidades de cada ente federado, 
de forma a diminuir as competências concorrentes, 
contribuindo, assim, para o fortalecimento das atribuições 
compartilhadas  e solidárias do SUS. Esse Pacto parte de 
uma constatação indiscutível: o Brasil é um país 
continental e com muitas diferenças e iniquidades 
regionais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 3 2 
B) 2 1 3  
C) 2 3 1 
D) 3 2 1 
E) 3 1 2 

  



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERMANENTES DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE AMARGOSA E DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA - EDITAL Nº 003/2015 

 

Fonoaudiologia – Cargo (039) 

Realização: Prefeitura Municipal de Amargosa e Fundação CEFETBAHIA 8

Questão 28 (Peso 3) 

O Artigo 8º da Portaria GM/MS de nº 699, de 30 de março de 2006, estabelece normativas para a 
construção dos Termos de Compromisso de Gestão Municipal, do Distrito Federal (DF), Estadual e Federal 
e define que essa construção “[...] deve ser um processo de negociação e apoio entre os entes federados 
diretamente envolvidos” (BRASIL, 2006, p. 2). 

Sobre as normativas para a construção do Termo de Compromisso, regulado pela Portaria nº 399/2006, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Anualmente, no mês de março, serão revistas as metas,os objetivos e os indicadores dos Termos de 
Compromisso de Gestão Municipal, do DF, Estadual e Federal. 

(   ) O Termo de Compromisso de Gestão Municipal deve ser construído em sintonia com o Plano 
Municipal de Saúde, em negociação com o estado e municípios da região de saúde. 

(   ) O Termo de Compromisso de Gestão Federal deve ser construído em sintonia com o Plano Nacional 
de Saúde, em negociação com representantes dos gestores estaduais e municipais, na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB). 

(   ) O Termo de Compromisso de Gestão Estadual deve ser construído em sintonia com o Plano Estadual 
de Saúde, em negociação com o gestor federal e representante dos gestores municipais de saúde, na 
Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F V 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 29 (Peso 3) 

A Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, redefiniu a Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS). Em relação aos objetivos específicos da PNPS, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Promover a cultura da paz em comunidades, territórios e Municípios. 
(   ) Valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares. 
(   ) Promover a articulação com os Municípios para apoio à implantação e implementação da PNPS. 
(   ) Apresentar, no Conselho Estadual de Saúde, estratégias, programas, planos e projetos de promoção 

da saúde.  
(   ) Estabelecer estratégias de comunicação social e mídia direcionadas ao fortalecimento dos princípios e 

ações em promoção da saúde e à defesa de políticas públicas saudáveis. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V 
B) V V F F V 
C) V F V V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 

Questão 30 (Peso 3) 

“A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes 
de saúde das coletividades.” (BRASIL, 2011, p.2). 

São fundamentos e diretrizes da Atenção Básica: 

A) coordenar o cuidado, ser resolutiva, adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo, e 
coordenar a integralidade da assistência. 

B) possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde, ordenar as redes, adscrever os usuários e 
desenvolver relações de vínculo. 

C) ser resolutiva, possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde, adscrever os usuários e 
desenvolver relações de vínculo. 

D) coordenar a integralidade da assistência, estimular a participação dos usuários, ser resolutiva, coordenar 
o cuidado e possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde. 

E) ter território adstrito, possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde, adscrever os 
usuários e desenvolver relações de vínculo, coordenar a integralidade da assistência e estimular a 
participação dos usuários. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÕES de 31 a 40 

Questão 31 (Peso 2) 

Sobre o mascaramento na avaliação audiológica, é correto afirmar que 

A) a atenuação interaural é de 40 dB, sempre que o som é apresentado por via aérea, para todos os 
indivíduos.  

B) a elevação dos limiares da orelha testada, pela introdução de um ruído mascarante na orelha não 
testada, é denominada supermascaramento. 

C) a partir da diferença de 40 dB entre os limiares tonais por via óssea de ambas as orelhas, utiliza-se o 
mascaramento para evitar que a orelha melhor responda pela pior. 

D) quando não houver a necessidade de uso de mascaramento para a pesquisa do limiar de recepção de 
fala, ele também não será necessário para a pesquisa do índice de reconhecimento de fala. 

E) ao testar a via aérea, deve-se mascarar a orelha melhor somente quando houver uma diferença maior 
que 40 dB entre a resposta obtida na pior orelha e o limiar da via óssea da orelha melhor, numa mesma 
frequência.  

Questão 32 (Peso 2) 

Em relação ao processo de seleção das características eletroacústicas das próteses auditivas para adultos, 
analise as assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O ganho acústico da prótese auditiva deve estar de acordo com o grau e o tipo de perda auditiva. 
(   ) A resposta de frequência da prótese auditiva deve estar relacionada à configuração audiométrica.  
(   ) A saída máxima da prótese auditiva deve estar de acordo com os limiares de conforto do indivíduo. 
(   ) A amplificação não linear é indicada para perdas auditivas do tipo condutivo, enquanto que a 

amplificação linear é mais adequada para perdas auditivas do tipo sensorioneural. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 33 (Peso 2) 

A linguagem é uma das temáticas centrais do campo de atuação e estudos do fonoaudiólogo. Sabe-se que 
há sempre uma concepção de linguagem que sustenta os fonoaudiólogos em seu discurso e os norteia em 
suas decisões técnicas. A respeito das teorias de aquisição de linguagem, é correto afirmar que 

A) para o sociointeracionismo, a criança é passiva no processo de aquisição da linguagem. 
B) o inatismo parte do princípio de que a linguagem é uma faculdade mental desenvolvida em todos os 

animais. 
C) para o sociointeracinismo, a aquisição da linguagem é um processo de construção do conhecimento 

linguístico. 
D) o comportamentalismo entende que a linguagem é fruto da atualização de um saber contido na mente ou 

cérebro de todo falante. 
E) no inatismo, a aquisição da linguagem está condicionada à capacidade de imitação da criança, o que 

tem início aos dois anos de idade. 

Questão 34 (Peso 3) 

Do ponto de vista neuropsicolinguístico, acredita-se que o desenvolvimento da consciência fonológica não é 
fundamental para o progresso do aprendizado da leitura 

PORQUE 

a análise e a síntese de fonemas são facilitadas pelo fato de a fala ser naturalmente composta por 
segmentos sonoros isolados, cuja representação grafêmica é direta e transparente. 

Acerca dessas asserções, é correto afirmar que 

A) as duas asserções são falsas.  
B) a primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira. 
C) a primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda uma proposição falsa. 
D) as duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
E) as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 
primeira. 
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Questão 35 (Peso 2) 

Função refere-se tanto ao desempenho de uma atividade fisiológica de um órgão por si próprio, quanto ao 
modo como esse órgão atua sobre as estruturas e órgãos associados. Sabe-se que função e morfologia 
estão intimamente ligadas. Sobre o crescimento e desenvolvimento do sistema miofuncional oral, é correto 
afirmar que 

A) o espaço aéreo facial não é fator significativo para o crescimento e o desenvolvimento craniofacial. 
B) a maturação dos movimentos de lábios e língua depende, exclusivamente, de condições genéticas. 
C) o crescimento craniofacial é regido por dois movimentos básicos de crescimento, rotação e elevação. 
D) hábitos orais, como uso da chupeta, interferem no desenvolvimento facial apenas se foram introduzidos 

imediatamente após o nascimento. 
E) a transição da consistência alimentar envolve a modificação dos padrões de utilização muscular e do 

movimento mandibular, influenciando a maturação neuromuscular. 

Questão 36 (Peso 3) 

A gagueira é caracterizada por repetições ou prolongamentos frequentes de sons, sílabas ou palavras, ou 
por hesitações ou pausas frequentes, as quais perturbam a fluência da fala. Há três subgrupos de gagueira: 
idiopática ou do desenvolvimento, neurogênica e psicogênica. Entretanto, esses dois últimos subgrupos não 
devem ser realmente considerados como gagueira 

PORQUE 

não apresentam os traços distintivos básicos, como a hereditariedade, o início simultâneo à aquisição e ao 
desenvolvimento da fala, a predominância no sexo masculino e a variação de acordo com a situação, mas, 
sim, uma sintomatologia correlata.  

Acerca dessas asserções, é correto afirmar que 

A) as duas asserções são falsas. 
B) a primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira. 
C) a primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda uma proposição falsa. 
D) as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
E) as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira. 

Questão 37 (Peso 3) 

A respeito dos distúrbios da voz, é correto afirmar que 

A) a autoavaliação vocal do sujeito disfônico sempre tem relação direta com a avaliação do clínico. 
B) protocolos de autoavaliação vocal são utilizados apenas para a análise do impacto da disfonia em voz 

profissional. 
C) protocolos de autoavaliação vocal podem substituir procedimentos de análise perceptivo-acústica 

realizados pelo clínico durante o processo diagnóstico. 
D) a autoavaliação do sujeito disfônico não acrescenta informações relevantes para estabelecimento de 

uma conduta terapêutica e, por isso, não deve ser realizada. 
E) a análise da autoavaliação vocal de um sujeito deve levar em consideração o seu contexto cultural,  sua 

condição da vida, seus sistemas de valores e sua relação com expectativas, objetivos e padrões de 
preocupações. 

Questão 38 (Peso 2) 
Sobre a anatomofisiologia da voz, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas.  

(   ) Os músculos adutores das pregas vocais são os cricoaritenoideos posteriores e os aritenoideos. 
(   ) A principal função dos músculos extrínsecos da laringe é a manutenção da estabilidade laríngea. 
(   ) Os músculos cricoaritenoideos laterais atuam durante a respiração, promovendo a abertura das 

pregas vocais. 
(   ) A posição vertical da laringe, durante a fonação, está diretamente relacionada à atividade dos 

músculos tireo-hióideo e esterno-hióideo. 
(   ) Os músculos supra e infra-hioídeos e os músculos extrínsecos da língua, hioglosso e genioglosso, 

compõem a musculatura extrínseca da laringe. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é:  
A) V F V F V 
B) V F F V V 
C) V V F F F 
D) F V F V V 
E) F F V F V 
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Questão 39 (Peso 3) 

“O desenvolvimento auditivo segue etapas graduais de complexidade, tendo início já na vida intrauterina. 
Assim, para que uma criança adquira a linguagem e desenvolva sua fala, deve ser capaz de detectar sons, 
localizá-los, discriminá-los, memorizá-los, reconhecê-los e, finalmente, compreendê-los. Quaisquer dessas 
etapas, especialmente as iniciais, são de grande importância para que todo o processo se complete e sua 
interrupção levará, consequentemente, a prejuízos funcionais importantes no desenvolvimento da criança. 
Sendo assim, medidas devem ser tomadas o mais rapidamente possível, para que as dificuldades 
decorrentes de uma privação sensorial possam se minimizadas. Para tanto, é necessário que se identifique 
um neonato com deficiência auditiva ainda no primeiro mês de vida, mesmo que em sua história não sejam 
encontrados indicadores de risco que potencializem a probabilidade desse agravo ter ocorrido.” 
(LEWIS,2010,p.122).  

Sobre a identificação precoce da deficiência auditiva em neonatos, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A triagem auditiva neonatal universal é apenas a primeira etapa de um programa de saúde auditiva 
neonatal, devendo ser seguida de medidas de diagnóstico e reabilitação. 

(   ) Procedimentos fisiológicos (emissão otoacústica evocada e potencial evocado de tronco encefálico) 
são recomendados para a realização da triagem auditiva neonatal universal, sendo que, para 
neonatos, sem indicadores de risco para a deficiência auditiva, qualquer um dos métodos é 
considerado apropriado. 

(   ) A utilização do potencial evocado de tronco encefálico automático (PEATE-A), antes da alta hospitalar 
e/ou no retorno para reteste, é recomendado nos casos de resultado de falha nas emissões 
otoacústicas evocadas. Respostas normais no PEATE-A, em ambas as orelhas, devem ser 
consideradas como triagem satisfatória. 

(   ) A presença de vérnix na orelha externa, nos primeiros dias de vida, pode gerar resultado falso-
negativo e, dessa forma, recomenda-se um retorno no período de até 30 dias após a alta hospitalar, 
em todos os casos de registros ausentes (alterados) de emissão otoacústica evocada bilateral. Nos 
casos de registro ausente em apenas uma orelha, recomenda-se o acompanhamento do 
desenvolvimento da função da localização, da função auditiva e da linguagem. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é  

A) V V F F 
B) V F V F 
C) V V V F 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 40 (Peso 3) 

Sobre a atuação fonoaudiológica na promoção da saúde e prevenção dos distúrbios da comunicação 
humana, é correto afirmar que 

A) a atuação do fonoaudiólogo, na rede de cuidados à saúde, deve ter, prioritariamente, caráter profilático. 
B) o fonoaudiólogo deve buscar um enfoque clínico e reabilitador em qualquer instância de acolhimento ou 

serviço. 
C) ações de promoção da saúde realizadas em unidades de saúde têm a finalidade principal de detectar 

alterações para encaminhamento e atendimento do indivíduo.  
D) ações de promoção da saúde devem preconizar a transmissão de informações pontuais, a fim de ampliar 

o número de diagnósticos precoces de possíveis alterações fonoaudiológicas. 
E) ações de promoção da saúde fonoaudiológica devem oferecer oportunidades para que as pessoas 

conquistem autonomia no seu cuidado, possam reconhecer necessidades e expressá-las. 
 

 




